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Vážený pane Šinágle, 

dne 10.04.2015 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost 

o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o poskytnutí informací“ vedená  

pod č. j. JMK 44961/2015 (dále jen „Žádost“).  

Dle Žádosti požadujete sdělení, zda jsou pravdivé informace o funkcích a členství JUDr. Michala Haška, 

hejtmana Jihomoravského kraje, v níže uvedených institucích a jaké skutečné finanční odměny za své 

funkce pobírá. 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytuji následující informace: 

Funkce/členství Informace, zda JUDr. Michal Hašek zastává uvedenou funkci 
nebo je členem uvedených orgánů 

poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR 

ne 

člen volebního výboru Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR 

ne 

člen zemědělského výboru Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR 

ne 

člen Meziparlamentní skupiny Česko - 
Rakousko Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR 

ne 

člen Rady vlády pro záležitosti romské 
menšiny 

ne, členem je Asociace krajů ČR 

člen Rady vlády pro energetickou a 
surovinovou strategii 

ne, členem je Asociace krajů ČR 

hejtman a člen Rady Jihomoravského kraje ano, nejedná se ale o dvě funkce, neboť hejtman je dle 
zákona o krajích členem rady kraje 
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zastupitel Jihomoravského kraje ano, neboť hejtmanem může být dle zákona o krajích pouze 
člen zastupitelstva příslušného kraje 

předseda Rady hospodářské a sociální 
dohody Jihomoravského kraje 

ano 

předseda Bezpečnostní rady Jihomoravského 
kraje 

ano, ale vyplývá z funkce hejtmana 

předseda poradního sboru hejtmana 
Jihomoravského kraje pro otázky koncepce 
zdravotnictví Jihomoravského kraje 

ne 

předseda Asociace krajů ČR ano 

člen Komise Rady Asociace krajů ČR pro 
dopravu 

ne 

místopředseda Regionální rady regionu 
soudržnosti Jihovýchod 

ne 

člen monitorovacího výboru ROP NUTS 2 
Jihovýchod 

ne 

první místopředseda ČSSD ne 

člen ÚVV ČSSD ano, ale je pouze členem s hlasem poradním 

člen politického grémia ČSSD ano 

člen KVV ČSSD Jihomoravského kraje ne 

místopředseda OVV ČSSD Brno-venkov ne, je pouze členem 

stínový ministr zemědělství a venkova za 
ČSSD 

ne 

garant zemědělské ústřední odborné komise 
ČSSD 

ne 

předseda dozorčí rady akciové společnosti Cíl ne 

předseda politické rady CENTROPE ne, politická rada CENTROPE nemá stálého předsedu, 
předsedá ten, na jehož území se zasedání koná 

člen správní rady Masarykovy univerzity ano 

člen správní rady Vysokého učení 
technického v Brně 

ne 

člen správní rady Mendelovy univerzity  
v Brně 

ne 

člen správní rady Veterinární  
a farmaceutické univerzity Brno 

ne 

člen řídící komise se statusem rozhodovacím 
Moravian Science Centre Brno 

ne 

předseda valné hromady Jihomoravského 
inovačního centra 

ne, Jihomoravské inovační centrum nemá předsedu valné 
hromady 

předseda Dozorčí rady Vinařského fondu ne, je předsedou Rady Vinařského fondu 

 

JUDr. Michal Hašek pobírá v souvislosti s výše uvedenými funkcemi pouze odměnu za výkon funkce 

hejtmana Jihomoravského kraje v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce 

členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, která ke dni podání Žádosti činí 96.752 Kč měsíčně. 
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Z výše uvedeného vyplývá, že informace o funkcích a členství JUDr. Michala Haška a výši jeho finančních 

odměn uvedené v Žádosti jsou z velké části nepravdivé. 

S pozdravem 

 

 

 
 
 
Mgr. Jan Schlossarek 
pověřen vedením odboru 
 
v z. Mgr. Michal Lipovský 
vedoucí oddělení organizačního 

otisk razítka 
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